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 ." أثبت هذه األطروحة. العنف ظاهرة طبيعية مشروعة يمكن تبريرها كظاهرة إنسانية"     
 

 النص :الَمْوُضوْع الثَاِلثْ 
 

، ما تحتمله كلمة الشخص من معنىى  االشىخص نتبينلكي نهتدي إلى ما يكّون الهوية الشخصية البد لنا أن "

ايما أعتقد، كائن مفكر عاقل قادر على التعقل والتأمل، وعلى الرجوع إلى ذاتىه باعتبىار أنهىا مقابقىة لنف ىها، 

وأنها هي نفس الشيء الذي يفكىر اىي أنمنىة وأمكنىة مختلفىة  وو ىيلته الوبيىد  لبلىو  ذلىو هىو الشىعور الىذي 

الفكىر، بىل هىو، ايمىا يبىدو لىي،  ىروري  يكون لديه عن أاعاله الخاصة  وهذا الشعور ال يقبل االنفصال عىن

وأ ا ي تماما بالن بة للفكر، مادام ال يمكن ألي كائن ]بشري[، كيفمىا كىان، أن يىدرد إدراكىا اكريىا دون أن 

 .يشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدرد إدراكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا اكريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

عندما نعرف أننا ن مع أو نشم أو نتىذو  أو نحىس بشىيء مىا أو نتأملىه أو نريىدم، اعنمىا نعىرف ذلىو اىي بىال 

يكون كل وابد منا  بها  إدراكاتنا الراهنة، و و دوثه لنا  إن هذم المعراة تصابب على نحو دائم إب ا اتنا ب

هو نف ه بالن بة إلى ذاته، واي هذم الحالة ال نأخذ اىي االعتبىار مىا إذا كانىذ الىذاه نف ىها تبقىى م ىتمر  اىي 

بالفكر على نحو دائم، وكان هذا هو مىا يجعىل الجوهر نف ه أو اي جواهر متنوعة  إذ لما كان الشعور يقترن 

كل وابد هو نف ه، ويتميز به، من ثم، عن كل كائن مفكر آخر، اعن ذلو هو وبدم ما يكون الهوية الشخصية 

أو ما يجعل كائنا عاقال يبقىى دائمىا هىو هىو  وبقىدر مىا يمتىد ذلىو الشىعور بعيىدا ليصىل إلىى األاعىال واألاكىار 

هوية ذلو الشخص وتت ىع  االىذاه الحاليىة هىي نفىس الىذاه التىي كانىذ بين ىذ، وذلىو الما ية، بقدر ما تمتد 

 ".الفعل الما ي إنما صدر عن الذاه نف ها التي تدركه اي الحا ر

 جون لود 

 :أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص.المطلوب
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